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JOHDANTO
Suomen Ringetteliitto jatkaa strategian 2021-2025 toimeenpanoa, sille tehdyn vuosia 2023-2025
koskevien tarkistuksen mukaisesti. Strategia tähtää suomalaisen ringeten kasvuun, mikä
puolestaan sekä edellyttää että tukee elinvoimaisia seuroja ja joukkueiden toiminnan jatkuvuutta.
Liitto jatkaa toimintaansa aiemmin asetettujen mission, vision ja arvojen pohjalta.
Strategiassa ollaan menossa vaiheessa, jonka pohjalle rakentuvat sekä yhteistyökumppanuuksien
laajentaminen että ringeten harrastajamäärän selvä kasvu. Kasvun olennaisimmat mahdollisuudet
ovat kolmessa harrastajaryhmässä: luistelukoululaiset, vähemmän kilpailulliset harrastajat sekä
ringeten toimihenkilöt ja tukijat. Harrasteringeten kehittäminen on vuoden 2023 päätavoite.
Kasvun edellytykset luodaan pääosin vuoden 2023 aikana ja viimeistään kevään 2024 kuluessa.
Näihin kuuluvat harrastesääntöjen joustavoittaminen ja eriyttäminen kilparingetestä,
vapaaehtoisen toimihenkilöstön määrän kasvattaminen ja motivaation tukeminen sekä uusien
toimintamuotojen hallittu lisääminen. Näihin kuuluvat valtakunnallisen turnaustiimin
toimintaedellytysten luominen sekä mies-, poika- ja sekajoukkueiden toimintamallien
kehittäminen. Nämä merkitsevät sellaista tuotteistamista, joka tekee toiminnan järjestämisen ja
siihen osallistumisen mahdollisimman helpoksi.
Ringette on harrastus suurelle joukolle lajin luottamus-, toimi- ja tukihenkilöstöä. Heidän
osaamisensa säilyminen ja kehittyminen ovat koko lajin elinvoiman keskeisiä edellytyksiä.
Vapaaehtoisten määrää kasvatetaan keventämällä työnjakoa, vakioimalla toimintatapoja,
pienentämällä seuroille ja joukkueille kohdentuvia kustannuksia sekä tuottamalla matalan
kynnyksen tukimateriaalia. Näillä toimilla tähdätään joukkueiden toiminnan jatkuvuuden
varmistamiseen.
Kasvutavoitetta vahvistetaan enenevästi lajista ulospäin suuntautuvalla ja verrokkilajeista selvästi
erottuvalla viestinnällä, korostamalla suomalaisen ringeten luontaisia vahvuuksia ja merkittäviä
saavutuksia niin huipputasolla kuin lajin kokonaiskehittämisessä. Kasvun ohella ringeten
taloudellisia edellytyksiä parannetaan kehittämällä lajin ja sen huipputapahtumien
kiinnostavuutta.
Kilparingeten kehitystyössä jatketaan jo käynnistettyjä toimenpiteitä ja tähdätään erityisesti
ringeten tunnettuuden lisäämiseen ja sitä kautta lajin ja sen huippupelaajien arvostuksen
lisäämiseen. Pohjatyötä jatketaan vuonna 2023 siten, että uusia toimintatapoja voidaan ottaa
käyttöön kaudella 2023-2024. Nämä sisältävät SM-sarjapelien viemisen uusille halleille ja kauden
huipentamisen suureen vuotuiseen yleisötapahtumaan. Liittojohtoinen toiminta painottuu näiden
uusien toimintatapojen tukemiseen.
Liiton organisointia ja toimintaa uudistetaan siten, että toiminta keskittyy vahvasti strategian
painopistealueille. Toiminnoista, jotka eivät edellytä täysipäiväistä henkilöstöä, luovutaan
asteittain lisäämällä tarvittaessa osa-aikaisia ja palkkiollisia tehtäviä.
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SUOMEN RINGETTELIITTO RY
Suomen Ringetteliitolla on yhteensä 41 jäsenyhdistystä, joista 11 on Olympiakomitean ja
lajiliittojen yhteisessä laatuseuraohjelmassa mukana olevaa Tähtiseuraa. Liiton toiminnassa on
mukana yhteensä yi 4000 harrastajaa, ja toimintaa on valtakunnallisesti kolmella alueella: EteläSuomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi. Yhdessä alueiden ja seurojen kanssa mahdollistamme
ringettetoimintaa harrasteliikunnasta huippu-urheiluun. Ringeten harrastajia löytyy luisteluja ringettekoululaisista aktiivisiin aikuisharrastajiin ja lajin huipulle tähtääviin urheilijoihin.
Ringetessä kilpailutoimintaa järjestetään paikallisesti aluesarjoissa, valtakunnallisesti turnauksissa,
nuorten CSarjassa ja BSM-sarjassa, sekä naisten Ykkös- ja SM-sarjassa.
Ringetteliittoa johtaa liittohallitus, joka vastaa liiton strategisesta johtamisesta ja taloudesta.
Liittohallitus vastaa lajitoiminnoista yhdessä työryhmien kanssa. Alueellisesta sarjatoiminnasta
vastaavat liiton aluetyöryhmät. Liitolla on neljä kokoaikaista työntekijää, joiden päätoimipiste
on Sporttitalolla Helsingissä.

Toiminnan tarkoitus ja arvot
Missio: Suomen Ringetteliitto tekee ringetestä elinvoimaisen liikunta- ja urheilulajin kehittämällä
lajia ja sen toimintaedellytyksiä.
Visio: Ringette on vuonna 2025 positiivisuudellaan mukaansa tempaava liikunta- ja urheilulaji,
jonka ainutlaatuisen menestystarinan suomalaiset kokevat omakseen.
Ringeten arvot: Ilopeli – Älypeli – Yhteispeli
Ringeten arvot juontuvat ringetelle tyypillisistä lajipiirteistä. Arvojen tarkoituksena on ohjata
ringetteä sen kaikilla tasoilla, joukkueista liittoon. Ringeten arvot sopivat kaikille, esimerkiksi:
Liitossa: SRiL kehittää ja ylläpitää toiminnallaan ringeten positiivista lajikuvaa (ilopeli), tekee
ratkaisunsa oikean tiedon ja huolellisen harkinnan kautta (älypeli) sekä toimii kokoavana
voimavarana lajin kehittämiseksi (yhteispeli).
Joukkueessa: Joukkueemme harjoituksiin ja peleihin on kiva tulla, tapahtumissamme on hyvä
henki ja muistelemme mielellämme yhteisiä kokemuksiamme. Hoidamme oman osuutemme
kunnolla sekä kannustamme ja tuemme toinen toisiamme.

Mittarit
Toiminnan mittareina käytämme vuosittain seuraavia:
1.
2.
3.
4.
5.

Ringettelisenssien määrä
Ringetteseurojen ja –jaostojen määrä
Joukkueiden määrä eri toiminnallisissa luokissa
Päätapahtumien yleisömäärä
Ulkoisen varainhankinnan tulos
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VUODEN 2023 TAVOITTEET, MITTARIT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET
Ringetteliiton strategian painopistealueet muotoutuvat vuosittaisiksi tavoitteiksi osatavoitteineen.
1. Harrasteringette on laajennettu ja monipuolistettu OKM:n ja OK:n tavoitteita tukien
•

•

Osatavoite 1, 2023: Monipuolinen harrasteringette on aktiivisen ja verkostoituneen
seurakehityksen ydin
o Harrastajamäärän kasvattaminen
o Harrastesääntöjen kehittäminen
o Monipuoliset harrastamisen vaihtoehdot
o Luistelu – ja ringettekoulubrändin kehittäminen
o Alueellisen erotuomaritoiminnan kehittäminen
Osatavoite 2, 2023: Ringeten vapaaehtoistoiminta on motivoivaa ja palkitsevaa
o Uusi palkitsemisjärjestelmä otetaan aktiivisesti käyttöön liitto- ja seuratasolla
Miten saavutamme:
• Tuetaan seuroja osallistumaan sarjoihin useammalla, pienemmälläkin joukkueella
• Tuetaan seuroja muodostamaan joukkueita yhteistyössä lähiseurojen kanssa
• Avoimet turnaukset uusille tahoille laajentavat lajitietoisuutta ja harrastajamäärää
• Turnaustiimi aktivoitu järjestämään alueellisia ja valtakunnallisia
harrastetapahtumia
• Seurat tarjoavat matalan kynnyksen toimintaa monipuolisesti ja ringette toimii
lajitietoisuuden laajentamisen väylänä kaikenikäisille
• Starttirahat sekä nuorten että aikuisten harrasteryhmien perustamiseen
• Luistelu- ja ringettekouluille yhtenäinen harjoituspaita kaudelle 23-24, pelibailut
pelitoiminnan aloittamiseen
• Luistelu- ja ringettekouluille tarjotaan maksutonta markkinointimateriaalia ja
tuotetta markkinoidaan valtakunnallisesti
• Lasten valmentajille tarjotaan maksutonta perustason ohjaajakoulutusta, jonka
osana on verkkokoulutusta
• Ohjataan seurojen C-ikäiset erotuomaripolulle ja opiskelemaan pelinohjaajan
verkkokoulutus, lisäksi pelaajasta erotuomariksi polun luominen

2. Huippuringeten menestysedellytykset on turvattu
•

Osatavoite 1, 2023: SM-sarja on laadukkaasti tuotteistettu ja harmonisoitu
o SM-sarjan kehitystyöryhmä
• SM-ringeten ottelutapahtumien kehittäminen
• Tuotteistetaan ja kaupallistetaan ottelutapahtumat ja asetetaan mittarit
seurannalle
• TV-näkyvyys pääsarjaotteluille
• SM-Ringeten ottelut striimataan suoratoistopalveluun
• Suomen cup kilpailukalenteriin kaudelle 23-24
• Huippuringette toimii lajilevityksen tukena uusilla paikkakunnilla kaudesta
23-24 alkaen
4

•

Osatavoite 2, 2023: Maajoukkueiden pelit ovat aina huipputapahtumia
o Tie Huipulle -tapahtuman kehittäminen
o Kansainvälisten haasteiden ja kontaktien tarjoaminen niin pelaajan
henkilökohtaisen kuin lajin kehittymisen ja kasvun tukemiseksi
o Maajoukkueiden saavutustasot on ylläpidetty
Miten saavutamme:
• Tuotteistetaan Tie Huipulle -tapahtuma yleisöystävällisyys huomioiden
• Osallistutaan IRF:n kansainvälisiin pelaajakehitystapahtumiin ja kilpailuihin
• Varmistamme huippu-urheilun olosuhteet ja kilpailukykyiset joukkueet

3. Ringetteviestintä tavoittaa kohderyhmänsä sisäisesti ja ulkoisesti
•
•
•

Osatavoite 1, 2023: Liiton viestintä tukee liiton strategiaa ja toimintavuoden painopisteitä
o Viestinnällä sitoutetaan ringetteväki toimimaan yhteisten tavoitteiden ja arvojen
mukaisesti
Osatavoite 2, 2023: Liiton viestintävastaava tuntee valtamedioiden avainhenkilöstön
o Seurojen yhteistyötä tuetaan erityisesti paikallismedioiden kanssa
Osatavoite 3, 2023: Seurojen viestintä- ja markkinointiosaamisen kehittäminen
Miten saavutamme:
• Toimintavuoden painopisteet näkyvät aihealueina eri viestintäkanavissa
• Seuroille tarjotaan koulutusta ja markkinointimateriaaleja osaamisen ja toiminnan
kehittämiseen

4. Ringeten vaikuttavuus on kokoaan suurempi
•

Osatavoite 1 2023: Ringette nähdään esimerkillisenä liikunta- ja urheilulajina sekä lajin
sisällä että sen ulkopuolella

5. Ringeten valtakunnallinen tuki on osaavaa, tehokasta ja taloudellista
•
•

Osatavoite 1, 2023: Liiton toimisto on muunnettu ringeten osaajaverkostoa johtavaksi ja
seuratoimintaa tukevaksi palvelukeskukseksi
o Vuorovaikutusta ja tiedonkulkua jäsenistön ja harrastajien kanssa tehostetaan
Osatavoite 2, 2023: Ringettekoulutus on verkkokeskeistä ja yhteistoimintahakuista
o Valmentajien ja ohjaajien perustason valmennus- ja lajiosaamisen lisääminen
o Valmennuskoulutuksen ja materiaalin helppo saavutettavuus
Miten saavutamme:
• Verkko-oppimisympäristön sisältö laajenee eri toimijoille, myös toimitsijoille ja
erotuomareille
• Jatkokehitetään sähköisiä valmennusjärjestelmiä ja verkko-oppimisympäristöä
• OKM:n tukema lasten ja nuorten valmentajien ja ohjaajien osaamisen kehittämisen
hanke jatkuu toimintavuoden 2023 ajan
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VUOSITTAINEN PERUSTOIMINTA
Tässä osiossa kuvataan Ringetteliiton vuosittaisen perustoiminnan osa-alueet, joita
toimeenpannaan yhteistyössä Ringeten palvelukeskuksen, liittohallituksen, liiton työryhmien ja
lajin osaajaverkoston sekä seurojen kanssa.
Osa-alueiden yleisten tavoitteiden ja keinojen lisäksi juuri toimintavuodelle 2023 asetetut
tavoitteet ja keinot löytyvät osioista tummennettuina.

HARRASTERINGETTE
Harrasteringette sisältää lasten ja nuorten alueellisen kilpailutoiminnan sekä nuorten ja aikuisten
harrastetoiminnan. Alueellista kilpailutoimintaa järjestetään lapsille (G-, F-, E- ja D-ikäluokille) ja
nuorille, sekä aikuisille (N- ja Lady- sekä nuorten harrastesarjat). Tämän lisäksi järjestetään
nuorten ja aikuisten harrasteturnauksia ja tapahtumia.
Harrasteringette sisältää myös näihin sarjatasoihin liittyvän erotuomari- ja
toimitsijakoulutustoiminnan sekä I-tason ja siihen valmistavan ringeten perustason
valmentajakoulutuksen.
Harrasteringetteen kuuluu lisäksi lasten, nuorten ja aikuisten luistelu- ja ringettekoulut sekä
erityisryhmätoiminta ja oppilaitosyhteistyö päiväkodeista eri kouluasteille ja opettajakoulutuksiin.
Toimialan toimintoja ovat myös nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen sekä lasten ja
nuorten kesäleiritoiminta, taitokisat ja minigames turnaukset. Lasten ja nuorten toimintoja
jatkokehitämme yhteistyössä ringeten valmennuskeskuksen Kisakallion Urheiluopiston kanssa.
Harrasteringeten laajentaminen ja monipuolistaminen on yksi strategiakauden ja toimintavuoden
2023 päätavoitteista. Pyrimme siihen, että harrasteringette tavoittaa monipuolisesti kaikki
ikäluokat, ja sen toiminnot ovat aktiivisen ja verkostoituneen seurakehityksen ytimessä. Nuorien
vaikutusmahdollisuuksia pyritään lisäämään yhteistyössä seurojen kanssa. Toimintakaudella
kiinnitetään erityishuomiota siihen, että lajin pariin on helppo tulla mukaan eri rooleihin ja
vapaaehtoistoiminta on motivoivaa ja palkitsevaa.

Kuva: Timo Kupiainen
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Alueellinen kilpailu- ja harrastetoiminta lapsille, nuorille ja aikuisille
Tavoitteet
• Mielekkään kilpailu- ja harrastetoiminnan järjestäminen seurojen lähialueilla kaikille
ikäluokille
• Harrastajamäärän kasvattaminen
• Toimitsijoiden osaamisen kehittäminen
• Alueellisen erotuomaritoiminnan kehittäminen
• Seurojen välisen yhteistyön kehittäminen
Keinot
• Tuetaan seuroja osallistumaan sarjoihin useammalla, pienemmälläkin joukkueella
• Tuetaan seuroja muodostamaan joukkueita yhteistyössä lähiseurojen kanssa
• Tuetaan kehittyvien alueiden joukkueita osallistumaan myös muiden alueiden sarjoihin
• Koordinoidaan turnausajankohdat ylialueellisesti
• Perustetaan nuorten harrastesarjoja kaikilla alueilla tai ylialueellisesti turnausmuotoisesti
• Järjestetään toimihenkilöille sääntökoulutusta
• Ohjataan seurojen C-ikäiset erotuomaripolulle ja opiskelemaan pelinohjaajan
verkkokoulutus
• Järjestetään alueellisia erotuomarikoulutuksia, joihin tarjotaan markkinointiapua ja
tarvittaessa myös taloudellista tukea
• Toteutetaan aktiivista erotuomarikoulutusta ja -tarkkailua
• Järjestetään alueellisesti seuraseminaareja ja puheenjohtajien tapaamisia
• Kerätään palautetta seuroilta alueiden toiminnasta
• Toiminnan kehittäminen Olympiakomitean Lasten urheilullisuuden ja taitavuuden
tasonnosto- projektin tulosten pohjalta

Kuva: Timo Kupiainen
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Nuorten harrastetoiminta
Tavoitteet
• Saada nuoret pysymään harrastuksen parissa ja löytämään oma roolinsa
• Kevyemmän harrastustoiminnan lisääminen
• Nuorten osallisuuden lisääminen
Keinot
• Järjestetään minigames-turnaus D-junioreille yhteistyössä Kisakallion urheiluopiston
kanssa
• Uudistetaan leiritoimintaa ja taitokisa-konseptia Kisakallion Urheiluopiston kanssa
• Tuetaan nuorten luistelu- ja ringettekoulujen järjestämistä
• Järjestetään seurojen nuorten ryhmille yhteinen tapaaminen
• Tuetaan seuroja perustamaan nuorten harrastejoukkueita ja nuorten ryhmiä
harrastetyöryhmän myöntämän starttirahan avulla
• Tarjotaan nuorille Sporttitettiä (TET-malli urheiluun)

Aikuisten harrastetoiminta
Tavoitteet
• Aikuisten harrasteliikunnan lisääminen seuroissa ja alueilla
• Lisätä harrastejoukkueiden määrää
• Lisätä harrasteturnausten määrää perustamalla turnaustiimi
Keinot
• Tuetaan seuroja perustamaan aikuisten harrastejoukkueita (myös miehet ja
sekaryhmät) harrastetyöryhmän myöntämän starttirahan avulla
• Kehitetään aikuisten harrasteliikuntaa Tähtiseura -ohjelman avulla
• Tuetaan seuroja ja turnaustiimiä järjestämään aikuisten harrastetapahtumia ja
turnauksia
• Tuetaan aikuisten luistelu- ja ringettekouluja
• Johdetaan aikuisten harrastetoiminnan verkostoja

Luistelu- ja ringettekoulu
Tavoitteet
• Uusien luistelu- ja ringettekouluryhmien käynnistäminen
• Luistelu- ja ringettekoulun markkinoinnin tukeminen
• Luistelu- ja ringettekoulun sisällön tukeminen ja ohjaajien osaamisen varmistaminen
Keinot
• Tuetaan uusien ringettekoulujen käynnistämistä taloudellisen tuen, ohjaajakoulutuksen,
välineiden ja materiaalien avulla
• Tarjotaan seuroille maksutonta markkinointimateriaalia ja tuotetta markkinoidaan
valtakunnallisesti
• Ringettekouluille yhtenäinen harjoituspaita kaudelle 23-24
• Pelibailut pelitoiminnan aloittamiseen
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•
•
•
•

Tarjotaan seuroille maksutonta ohjaajakoulutusta, jonka osana verkkokoulutusta
Luistelu- ja ringettekoulutoiminnan järjestämisen tuntimallit saatavilla verkossa
Järjestetään ringettekoulujen vastuuhenkilöille koulutuspäivä
Johdetaan ringettekouluverkostoa

Oppilaitosyhteistyö
Tavoitteet
• Lisätä liikettä koulupäivän päätteeksi iltapäiviin
• Ringetteä pelataan osana liikuntatuntien lajivalikoimaa
Keinot
•
•
•
•

Järjestetään seurojen kautta lajiesittelyjä ja kouluturnauksia
Lahjoitetaan välineitä em. tapahtumia järjestäville kouluille
Ohjataan opettajat Ringeten opettajien oppaan pariin verkossa ja koulutetaan opettajia
Kannustetaan seuroja kerho- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen yhteistyössä kuntien
kanssa – Harrastamisen Suomen malli

Kuva: Timo Kupiainen
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Valmentaja- ja ohjaajakoulutus
Tavoitteet
• Valmentajien ja ohjaajien perustason valmennus- ja lajiosaamisen lisääminen
• Valmennuskoulutuksen ja materiaalin helppo saavutettavuus digitaalisesti
• Turvallisen urheilun toimintaympäristön varmistaminen
Keinot
• Aluekouluttajatoiminnan edelleen kehittäminen ja jalkauttaminen yhteistyössä seurojen
kanssa ja heidän tarpeitaan palvellen
• Verkko-oppimisympäristön laajempi käyttöönotto valmentaja- ja ohjaajakoulutuksessa
• Suositellaan urheiluyhteisöjen yhteisen ”Vastuullinen valmentaja” -verkkokoulutuksen
suorittamista kaikille valmentajille ja seurojen toimihenkilöille roolista riippumatta
• Järjestetään luistelu- ja ringettekoulun ohjaajakoulutusta sekä lasten
ringettevalmentajakoulutusta lähi- ja verkkokoulutuksena
• Järjestetään teemakoulutuksia seurojen tarpeeseen räätälöitynä
• Järjestetään lajin 1-tason valmentajakoulutusta
• Viestitään liikunnan aluejärjestöjen ja urheiluopistojen yleisvalmennuskoulutuksista
• Suositellaan sähköisen valmennusalustan CoachToolsin käyttöönottoa valmennuksessa
• Koulutusten kehittäminen Olympiakomitean Lasten urheilullisuuden ja taitavuuden
tasonnosto -projektin tulosten pohjalta
Erotuomaritoiminta ja toimitsijakoulutus
Erotuomaritoiminnasta vastaa liiton ETT- työryhmä. ETT-työryhmän toimenkuviin kuuluvat
erotuomarikoulutukset, lajisäännöt, materiaalit sekä yhteistyö erotuomarikerhojen kanssa.
Työryhmä vastaa myös seurakohtaisten toimitsijakouluttajien koulutuksesta sekä toimitsijoiden
ohjemateriaalista.
Tavoitteet
• Lisätä erotuomareiden määrää
• Varmistaa tuomareiden ja toimitsijoiden osaaminen ja sääntötuntemus
Keinot
•
•
•
•

Alueellinen erotuomaritoiminta ja -koulutus
Toimitsijakoulutus
Verkko-oppimisympäristö otetaan käyttöön erotuomari- ja toimitsijakoulutuksessa
Pelaajasta erotuomariksi polun luominen
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KILPA- JA HUIPPURINGETTE
Kilpa- ja huippuringette sisältää valtakunnallisen kilpailutoiminnan sekä maajoukkuetoiminnan
Tie Huipulle -ohjelman mukaisesti (naisten-, U21 nuorten- ja U18 juniorimaajoukkue). Lisäksi
toimiala sisältää valmennusosaamisen kehittämisen, urheiluakatemiayhteistyön sisältäen
yläkoululeirityksen sekä sähköisen valmennus- ja osaamispalvelun, sekä valtakunnalliseen
kilpailutoimintaan liittyvän erotuomaritoiminnan ja toimitsijakoulutuksen.
Toiminta Tie Huipulle -ohjelman osalta tapahtuu kahden vuoden sykleissä ja se nivoutuu
kansainvälisen liiton kilpailukalenteriin, jossa MM-kisoja järjestetään kahden vuoden välein
naisille ja U21 ikäluokalle.
Kilpa- ja huippuringeten toimiala tekee yhteistyötä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön,
Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen ja Kisakallion Urheiluopiston kanssa.
Ringetteliiton käynnissä olevan strategiakauden yksi päävalinnoista on huippuringeten
menestysedellytyksien turvaaminen. SM-Ringeten kehittäminen tulee jatkumaan edellisen
toimintavuoden tapaan.

Kuva: Timo Kupiainen
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Valtakunnallinen kilpailutoiminta
Tavoitteet
• Valtakunnallisen kilpatason sarjatoiminnan järjestäminen: naisten SM- ja Ykkössarja,
BSM-sarja ja CSarja sekä C-SM -turnaus
• SM-Ringeten ottelutapahtumien kehittäminen
• Seuroja ja edustusjoukkueita tukevan kannustinjärjestelmän luominen
• TV-näkyvyys pääsarjaotteluille
• SM-sarjaotteluiden hyödyntäminen lajinlevityksen tukena
Keinot
• Kilpailutoiminnan työryhmän työskentely ja seurojen palautekysely
• Kehitetään kilpailutoiminnan työryhmän työskentelyä ja tehdään eri sarjatasojen
kilpailutoimintaan tarpeellisia muutoksia palautteiden perusteella ja yhteistyössä eri
työryhmien ja sidosryhmien kanssa
• Pääsarjojen (SM, Ykkössarja) kehitystyöryhmän yhteistoiminnan jatkaminen
• Tuotteistetaan ja kaupallistetaan ottelutapahtumat ja asetetaan mittarit seurannalle
• SM-Ringeten ottelut striimataan suoratoistopalveluun
• Suomen cup kilpailukalenteriin kaudelle 23-24
• SM-sarjajoukkueet pelaavat otteluita paikkakunnilla, joissa halutaan kehittää ja
vahvistaa ringettetoimintaa

Tie huipulle -ohjelma
Tavoitteet
• Lahjakkaiden, ringetessä huipulle pyrkivien urheilijoiden toiminnallinen tukeminen Tie
Huipulle -ohjelman mukaisesti
• Toiminta sisältää Naisten-, U21 Nuorten- ja U18 Juniorimaajoukkueet, sekä
yläkoululeirityksen
• Tie Huipulle -ohjelman toiminnan laadun jatkuva kehittäminen
• Tie Huipulle -ohjelman viestinnän kehittäminen
• Toiminnasta vastaavien valmentajien ja toimihenkilöiden jatkokouluttaminen
• Kansainvälisten haasteiden ja kontaktien tarjoaminen niin pelaajan henkilökohtaisen
kuin lajin kehittymisen ja kasvun tukemiseksi
Keinot
• Kehitetään maajoukkuetoiminnan työryhmän työskentelyä ja tehdään Tie Huipulle ohjelmaan tarpeellisia muutoksia yhteistyössä ringeten virallisen valmennuskeskuksen,
Kisakallion Urheiluopiston, kanssa
• Osallistutaan Olympiakomitean (OK) Huippu-urheiluyksikön lajiryhmätyöskentelyyn
• Osallistutaan ringeten kansainvälisiin tapahtumiin Kansainvälisen Ringetteliiton IRF
vahvistaman kilpailuohjelman mukaisesti sekä kahden- tai monenvälisesti sovittavalla
tavalla
• Järjestetään Tie Huipulle -ohjelman mukaista leiritystoimintaa
• Tutkitaan mahdollisuutta U18 Juniorimaajoukkueen leiritystoiminnan muuttamisesta
Yläkoululeirin mallin mukaiseksi yhteistyössä valmennuskeskuksen kanssa
• Järjestetään Yläkoululeiritoimintaa yhteistyössä Kisakallion urheiluopiston kanssa
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• Tuotteistetaan Tie Huipulle -tapahtuma yleisöystävällisyys huomioiden
• Järjestetään ohjelmassa mukana olevien toimihenkilöiden verkostotapaamisia ja
kouluttautumismahdollisuuksia

Valmennusosaamisen kehittäminen
Tavoitteet
• Valmennusosaamisen laajentaminen ja syventäminen yleisvalmennuksessa ja ringeten
lajivalmennuksessa
• Lajitiedon lisääminen ja valmennusmateriaalien monipuolistaminen
• Valmennuskoulutuksen ja materiaalin helppo saavutettavuus digitaalisesti ja verkkooppimisympäristön käytön laajentaminen
• Ringettevalmentajien välisen yhteistyön lisääminen ja verkostoitumisen
mahdollistaminen
Keinot
• Järjestetään valmentajakoulutuksia (VOK 2- ja 3-tasot, Valmenna Urheilijaksi, Tie Huipulle
seminaarit) yhteistyössä Kisakallion Urheiluopiston ja muiden urheiluyhteisön toimijoiden
kanssa
• Verkko-oppimisympäristö otetaan käyttöön valmennuskoulutuksessa
• Ohjataan valmentajia koulutukseen ja kannustetaan valmennusosaamisen kehittämiseen
myös oman lajin ulkopuolella viestimällä muiden urheiluyhteisön toimijoiden
valmennuskoulutustarjonnasta

Kuva: Suomen Ringetteliitto ry
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Valmennuskeskustoiminta
Ringetteliiton virallisena valmennuskeskuksena toimii Kisakallion Urheiluopisto.
Tavoitteet
• Lajiosaamisen kehittäminen ringetessä
• Yleisvalmennusosaamisen hyödyntäminen valmennuskoulutuksessa
• Ringeten huippu-urheilun urheilijapolun tukeminen
• SM-sarjaseurojen kehittäminen
• Valmennusmateriaalien digitaalinen kirjasto ja verkko-oppimisympäristö valmentajien
osaamisen kehittämisen tueksi
• Taloudellisten ja henkilöresurssien hyötykäyttö
Keinot
• Uusien huippupelaajia tukevien toimintamallien tutkiminen, suunnittelu ja kokeileminen
liitto- ja seuratasolla
• Sähköisen valmennuspalvelun kehittäminen ja materiaalin tuotanto laji- ja
yleisvalmennukseen
• Osaamisen kehittäjän yhteispalkkaus
• Tarjotaan CoachToolsin käyttö maksutta naisten SM-sarjan, Ykkössarjan, B-SM ja CSarjan
joukkueille sekä maajoukkueille
Urheiluakatemiayhteistyö
Tavoitteet
• Ringeten pelaajien tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistämisen tukeminen
• Mahdollistaa akatemiatoiminta useilla ringettepaikkakunnilla
Keinot
• Tuetaan seuroja yhteistyössä oppilaitosten urheilulinjojen ja akatemioiden kanssa
Kansainvälinen toiminta
Tavoitteet
• Ringeten kansainvälisen toiminnan edistäminen ja lajinlevityksen tukeminen
Keinot
• Osallistutaan aktiivisesti Kansainvälisen Ringetteliiton (International Ringette Federation,
IRF) toimintaan ja sen järjestämiin tapahtumiin
• Tunnistetaan ja rekrytoidaan uusia toimijoita mukaan kansainvälisen toiminnan verkostoon
• Tarjotaan valmennus- ja asiantuntija-apua Euroopassa sijaitsevien kehittyvien
ringettemaiden kehityksen tukemiseksi
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Erotuomaritoiminta ja toimitsijakoulutus
Erotuomaritoiminnasta vastaa liiton ETT- työryhmä. ETT-työryhmän toimenkuviin kuuluvat
erotuomarikoulutukset, lajisäännöt, materiaalit sekä yhteistyö erotuomarikerhojen kanssa.
Työryhmä vastaa myös seurakohtaisten toimitsijakouluttajien koulutuksesta sekä toimitsijoiden
ohjemateriaalista.
Tavoitteet
• Alueellisten koulutusten ja jatkokoulutusten järjestäminen
• Alueiden pääkouluttajien toimintamallien yhtenäistäminen
• Erotuomaritarkkailijoiden rekrytointi ja kouluttaminen
• Erotuomareiden ja toimitsijoiden osaamisen kehittäminen
• Jatkuva keskustelu lajin säännöistä kenttäväen, työryhmän sekä toimihenkilöiden kesken
• Erotuomarimateriaalin jatkuva uudistaminen (videomateriaali)
Keinot
• Uusien erotuomareiden kouluttaminen yhteistyössä seurojen kanssa
• Ajantasainen koulutusmateriaali ja toimintaohjeet
• Verkko-oppimisympäristö otetaan käyttöön erotuomari- ja toimitsijakoulutuksessa
• Pelaajasta erotuomariksi polun luominen
• SM- ja Ykkössarjan ottelutallenteiden hyödyntäminen erotuomarikoulutuksessa

kuva: Timo Kupiainen
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SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA
Seuratoiminta
Seuratoiminnan päätavoitteena on ringetteseurojen elinvoimaisuuden varmistaminen.
Tuemme seuroja sekä seuratoiminnan arjessa että sen kehittämisessä. Seuratoiminnan
kehittämistä tehdään käytännön läheisesti yhdessä seurojen kanssa. Tukemisessa tärkeää on
jatkuva vuoropuhelu seurojen kanssa. Kannustamme uusiin kokeiluihin ja jaamme
seuratoiminnan verkostoissa hyviksi havaittuja toimintamalleja. Verkkotapaamiset ja koulutukset sekä käytännönläheinen aluekouluttajien tuki tuovat avun lähelle jokaista
seuratoimijaa.
Tavoitteet
• Käytännönläheinen seuratuki palvelukeskuksen henkilöstön, työryhmien ja lajin
osaajaverkostojen sekä aluekouluttajien avulla
• Seurat käyttävät aktiivisesti Tähtiseurapalvelun työkaluja seuratoiminnan kehittämisessä
• Seuratoiminnan tarjonnan monipuolistaminen
• Ringettelisenssien nettolisäys on 500 vuodessa
• Ringetteseurojen tai -jaostojen nettolisäys on kaksi vuodessa
Keinot
• Tehdään seurakäyntejä ja järjestetään seuratoimijoiden tapaamisia alueellisesti ja
valtakunnallisesti fyysisesti ja verkossa
• Verkko-oppimisympäristöä käytetään osana seuroille tarjottavaa koulutustarjontaa
• Tuetaan seuroja mukaan Tähtiseura -ohjelmaan ja verkkotyökalun käyttöön
• Kannustetaan seuroja hyödyntämään valmiita työkaluja ja materiaaleja
• Sparrataan seuroja OKM:n seuratuen hakemisessa
• Tuetaan palkattujen seuratyöntekijöiden osaamista ja jaksamista
• Tuetaan seuroja matalan kynnyksen toiminnan tarjoamiseksi uusille kohderyhmille ja
uusien ryhmien perustamiseksi harrastetyöryhmän myöntämän starttirahan avulla

Järjestötoiminta
Suomen Ringetteliitto ry:n järjestötoiminta sisältää hallinnon, talouden, viestinnän ja
markkinoinnin, yhteiskuntavastuun ja jäsenpalvelut. Toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä
liiton jäsenten, Olympiakomitean, liikunnan aluejärjestöjen sekä muiden lajiliittojen kanssa.
Hallinto
Suomen Ringetteliitto ry:n toiminnasta vastaa liittohallitus, jonka alaisuudessa toimii työvaliokunta
ja ringeten avainsektoreille määritetyt työryhmät. Liittohallitus ohjaa ja valvoo työryhmien
toimintaa, jotka työskentelevät verkostoina, hyödyntäen ringeten asiantuntemusta laaja-alaisesti.
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Ringetteliiton työryhmät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viestintä ja markkinointi
seuratoiminta
harrastetoiminta
alueellinen toiminta
kilpailutoiminta
kansainvälinen toiminta
erotuomari- ja tarkkailu- ja toimitsijatoiminta
valmennus, koulutus ja lajikehitys
maajoukkuetoiminta
kurinpito
palkitseminen

Talous
Vuoden 2023 talousarviossa liiton toiminnan henkilöstökulut ovat 405.570,00 euroa ja muut kulut
528.300,00 euroa, yhteensä 933.870,00 euroa. Toiminnan tuotot koostuvat osallistumismaksuista,
lisenssituotoista, ulkoisesta varainhankinnasta ja valtionavustuksesta, yhteensä 833.450,00 euroa.
Vuoden 2023 tulos on arvioitu 100.420,00 euroa alijäämäiseksi.
Haettava opetus- ja kulttuuriministeriön urheilujärjestöille suunnattu liikuntaa edistävien
järjestöjen yleisavustus kattaa 25,2 % liiton kuluista, ja se kohdentuu lajin perustoimintojen
edellyttämän asiantuntemuksen ja jäsenten välittömän tuen ylläpitoon, kattaen 51,2 % liiton
henkilöstökuluista.
Ringeten kasvustrategian mukaan ja vuosina 2021 - 2022 aloitettujen toimenpiteiden jatkumona
aiempina toimintavuosina kertynyttä rahoituspuskuria puretaan hallitusti edelleen pääpainona
harrasteringeten ja seuratoiminnan kehittämisen toimenpiteet. Painopisteenä on lisäksi lajin
viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen sekä harrasteliikunnan kynnyksen madaltaminen kaikille
ikäluokille ja sukupuolille. Erityishuomiota kiinnitetään edelleen nuorten osallistamiseen lajin
toimintojen kehittämiseksi ja drop out -ilmiön vähentämiseksi.
Vuoden 2023 talousarviota tarkasteltaessa tulee huomioida, että loka-marraskuussa 2022
Suomessa järjestettävien MM-kisojen tulos määrittää merkittävästi vuoden 2023 taloudellista
pelivaraa. Talousarviota laadittaessa ei ole voitu vielä ennustaa luotettavasti MM-kisojen tulosta,
jonka johdosta talousarviota tulee tarkastella heti vuodenvaihteessa tarvittavien sopeutusten
toimeenpanoa varten. Tarkennettu talousarvio esitellään kevätkokoukselle.
Viestintä ja markkinointi
Ringetteliiton käynnissä olevan strategiakauden yksi päävalinnoista on liiton viestinnän ja ringeten
lajikuvan kehittäminen. Tavoitteena on, että ringetteviestintä tavoittaa kohderyhmänsä sisäisesti
ja ulkoisesti, ja että viestintä on ammattimaista ja hyvin verkostoitunutta. Liiton viestinnällä
pyritään lisäksi sitouttamaan koko ringetteyhteisö toimimaan yhteisten tavoitteiden ja arvojen
mukaisesti.
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Tulevalla kaudella yksi painopistealue on luistelu- ja ringettekoulujen kehittämisessä. Liiton
viestintä ja markkinointi tukee seuroja luistelu- ja ringettekoulujen tuotteistuksessa ja
markkinoinnissa. Yksi uusi markkinoinnillinen toimenpide tulee olemaan seurojen ringette- ja
luistelukoulujen yhtenäistäminen yhteisellä ringettekoululaisten harjoituspaidalla. Seuroille
tarjotaan koulutusta markkinoinnin jalkauttamiseen paikallisesti.
Tavoitteet
• Lajin näkyvyyden ja tunnettuuden parantaminen
• Ringeten markkinointimateriaalin päivittäminen seurojen toimintaa tukevaksi
• Viestintäkanavien hyödyntäminen monipuolisesti, suunnitelmallisesti, ammattimaisesti
• Liiton viestintävastaava tuntee valtamedioiden avainhenkilöstön. Lisäksi seurojen
yhteistyön tukeminen erityisesti paikallismedioiden kanssa.
• Seurojen viestintä- ja markkinointiosaamisen kehittäminen
• Valtakunnallinen erityistapahtuma medialle kausittain
• Strategiassa määritettyjen seurojen toimintojen tuotteistamisen tukeminen
Keinot
• Viestintäsuunnitelman tekeminen eri viestintäkanavat ja kohderyhmät huomioiden
• SM-Ringeten viestinnän edelleen kehittäminen. Avainasemassa seurojen viestinnän ja
viestintäosaamisen kehittäminen
• Sosiaalisen median laajempi ja laadukkaampi hyödyntäminen
• Median edustajien henkilökohtainen kontaktointi
• Liitossa määritettyjen painopistealueiden tuotteistamisen käynnistys. Seuroille
tarjotaan koulutusta ja markkinointimateriaaleja osaamisen ja toiminnan
kehittämiseen.
• Lajien kokeilutapahtumien systemaattinen järjestäminen seurojen toimesta
• Ringetteviikon ja muiden lajimarkkinointikampanjoiden järjestäminen seurojen kanssa

Vastuullisen toiminnan varmistaminen
Suomen Ringetteliitto ry on sitoutunut urheilun yhteiseen vastuullisuusohjelmaan sekä sen
perustana oleviin reilun pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Liitto jatkaa vuonna 2021 päivitetyn
vastuullisuusohjeensa ”Ringeten Reilu Peli” jalkauttamista, ja päivittää syrjintään ja häirintään
puuttumisen ohjeet vuoden 2023 aikana. Ringeten Reilu peli toimii vastuullisen toiminnan
ohjenuorana jokaiselle ringeten harrastajalle.
Toimintavuoden 2023 päätavoitteena on vahvistaa arvopohjaista kulttuuria kaikkien
ringettetoimijoiden keskuudessa. Tavoitteena on, että ringeten arvot ilopeli-älypeli-yhteispeli
näkyvät jokaisen harrastajan toiminnassa luontevasti lajin vastuullisuutta edistäen ja erityisesti
turvallisen toimintaympäristön varmistamiseksi.
Vastuullisuusnäkökulmasta erityishuomiota kiinnitetään siihen, että ringeten harrastustoimintaa
tarjotaan seurojen toimesta kaikille halukkaille matalalla kynnyksellä, enenevässä määrin myös
pojille ja miehille ja sekaryhmille. Kaikki ovat tervetulleita ringeten pariin. Ringette on
#meidänjuttu.
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Vastuullisuusohjeensa mukaan Ringetteliitto tunnistaa ja huomioi myös lajin ympäristövaikutukset
ja pyrkii ennaltaehkäisemään niitä osana koko urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa. Lisäksi liiton
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti vuosien 20212024 aikana.
Jäsenistön osallistaminen ja mahdollisuus vaikuttaa toimintaan sekä sen kehittämiseen
varmistetaan monin keinoin. Työryhmät ja verkostot toimivat aktiivisesti, ja mukaan toimintaan
pääsee avoimen haun kautta tai verkoston vinkistä. Jäsenistön osallisuutta lisätään myös
säännöllisellä yhteydenpidolla sekä toteuttamalla asiakastyytyväisyyskysely vuosittain.
Tavoitteet
• Hyvän hallinnon edistäminen
• Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
• Turvallisen toimintaympäristön varmistaminen
Keinot
• Ylläpidetään ja kehitetään ringeten yhteishenkeä ja arvojen mukaista toimintaa
• Edistetään vastuullisuutta mm. Tähtiseuraohjelman avulla
• Mahdollistetaan jäsenien vaikutusmahdollisuudet työryhmissä, verkostoissa ja
seuratapaamisissa
• Osallistetaan nuoret vaikuttamaan lajin toimintaan liitto- ja seuratasolla
• Tilastoidaan vuosittain sukupuolijakauma luottamus- ja muissa toimihenkilörooleissa
• Jatketaan Valmentaa kuin nainen ja Johtaa kuin nainen -hankkeissa mukanaoloa, mikäli
hakkeita valtakunnallisesti jatketaan
• Ylläpidetään ringeten tukirahastoa vähävaraisten harrastusmaksujen tukemiseksi
• Tuetaan seuroja järjestämään ringeten harrastustoimintaa kaikenikäisille
• Tuetaan seuroja järjestämään ringeten harrastustoimintaa kaikille sukupuolille
• Tuetaan seuroja turvallisen toimintaympäristön ja häirintävapaan urheilun
varmistamisessa koulutusten ja seurakäyntien avulla
• Hyödynnetään Väestöliiton ja Suekin työkaluja (mm. Et ole yksin - ja ILMO-palvelua)
• Suositellaan kaikille seuratoimijoille Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutuksen
suorittamista
• Lasten peleissä on käytössä Reilu Peli -tunnustus
• Tarjotaan seuroille tukea sovittelumenettelyssä ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi

Kuva: Suomen Olympiakomitea
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